Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro školství, výchovu a vzdělávání
č. 04/11
20.6.2011
Městský úřad Litomyšl
Od 15.30
Do 17.00

Přítomnost členů komise

Mgr. Jaromír Kroužil
Mgr. Vladimír Novotný
Radomil Kašpar
Stanislava Kusá
Mgr. Věra Krejčová, PhD.
Mgr. Otokar Karlík
Mgr. Zdeněk Zítko
Mgr. Hana Šteyerová
Ing. Markéta Prokešová

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Mgr. Milada Nádvorníková
Mgr. Vítězslava
Borovičková
Hana Kosková
Jana Brokešová
p. Urbánek
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
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Program jednání:
1.
Cílem zasedání školské komise 20.6. 2011 je otevřít diskusi k oblasti předškolního
vzdělávání – konkrétním tématům, která byla navržena jako aktuální otázky
předškolního vzdělávání
a navrhnout další postup jejich řešení.
Jedná se o tato témata:
 systém přijímání dětí do MŠ (evidence dětí, které nebyly přijaty do MŠ)
 veřejný přístup na zahrady MŠ
 změna otevírací doby MŠ tak, aby více odpovídala dnešním potřebám rodičů
(nástup do 9:00 odchod do 17:00)
 spaní v MŠ (aby o něm mohli rozhodovat rodiče)
 využívání bazénu mateřskými
 zavedení 0.ročníku pro zářijové, říjnové děti či pro děti, které by měly mít
odklad, ale už nechtějí být ve školce (každý rok na střídačku na jedné ze tří ZŠ ve Vys.Mýtě to mají a je o to prý dost velký zájem
 zkušenosti z dosavadního provozu miniškolky
2.
Odměny pro pracovníky pracující s mládeží
Průběh jednání:
1.
Úvodní slovo p. Kroužil (předseda školské komise)
2.
Termín příštího setkání: 12.9. 2011, od 15.30
Přijatá usnesení:

Téma:

Výstupy z jednání:

Systém přijímání dětí do
MŠ (evidence dětí, které
nebyly přijaty do MŠ)

I. MŠ – 64 žádostí, 41 přijatých, 10 nepřijatých a 13 dětí bude přijato,
pokud bude navýšena kapacita
II. MŠ - 55 žádostí – přijatých 29 (všechny přijaté děti byly od
zaměstnaných rodičů), nepřijatých 26 (děti od 3-do 5 let)
III. MŠ – 36 přijatých dětí, nepřijatých 0
Z pohledu ředitelek MŠ je kapacita MŠ dostatečná a není třeba jí
navyšovat.

Veřejný přístup na
zahrady MŠ

Zejména z hlediska bezpečnostního a hygienického ředitelky mateřských
škol nesouhlasí s veřejným přístupem na hřiště mateřských škol.

Změna otevírací doby MŠ Provozní doba mateřských škol je z pohledu ředitelek MŠ vyhovující,
tak, aby více odpovídala rodiče nepožadují její úpravu ve smyslu prodloužení do 17.00.
dnešním potřebám rodičů
(nástup do 9:00 odchod do
17:00)
Spaní v MŠ (aby o něm
mohli rozhodovat rodiče)

Dle ředitelek MŠ mohou po dohodě s učitelkou o spaní dítěte rozhodovat
rodiče.

využívání bazénu
mateřskými školami

Prodiskutovány zkušenosti MŠ s užíváním bazénu.

Zavedení 0.ročníku pro
Prodiskutovány názory a téma přesunuto na diskusi s řediteli ZŠ kam
zářijové, říjnové děti či
problematika spadá
pro děti, které by měly mít
odklad, ale už nechtějí být
ve školce (každý rok na
střídačku na jedné ze tří
ZŠ - ve Vys.Mýtě to mají
a je o to prý dost velký
zájem
zkušenosti z dosavadního Jana Brokešová – zástupce za miniškolku představila základní principy
provozu miniškolky
fungování miniškolky RC Litomyšl
Odměny pro pracovníky
pracující s mládeží

Milada Nádvorníková přednesla návrh systému odměňování pracovníků
pracujících s mládeží. Členové školské komise souhlasí s předložením
Kriterií pro přiznání finanční odměny pro pracovníky s mládeží Radě
města Litomyšl.

V Litomyšli dne 20.6.2011
podpis předsedy komise
Zapsala: Věra Krejčová

